Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria

PROPOSTES PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL DIMARTS 19 DE MARÇ 2019
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes (5 i 12 de març de 2019)
2. Prendre raó comunicats oficials, butlletins i altres
3. Llicències i peticions diverses
4. Modificació de pressupost (5_19)
ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES i IGUALTAT D’OPORTUNITATS
5. Ajuts d’urgència social
6. Ajuts d’urgència social a justificar
7. Justificacions de bonificacions menjador Fundació Redós gener 2019
8. Aprovació de la justificació econòmica programa complementari per a la Garantia del
Benestar Social 2018
9. Autorització i disposició de despesa dels servei de Teleassistència durant el 2019 i
aprovació factura
10. Aprovació de la justificació econòmica subvenció finançament en l’àmbit de
Convivència, Diversitat i Drets Civils
11. Aprovació de la Bases reguladores de les prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes període 2019/2022
12. Aprovació de la justificació econòmica subvenció Supervisió d’Equips de Serveis Socials
Bàsics
13. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona del programa
complementaria per a la Garantia del Benestar Social 2019
14. Aprovació de l’acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona àmbit Serveis
Socials – Supervisió d’Equips Socials Bàsics
15. Acceptació del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona per al finançament de
l’àmbit de Benestar Social 2019. Codi XGL 19/Y265381
16. Aprovació d’ajuts per a la matrícula d’estudis universitaris i per a despeses de transport
dels joves que cursaran ensenyaments d’educació post obligatòria i modificació del punt
12 de es bases
17. Aprovació d’autorització de despesa per realitzar la sortida de fi de curs del Centre
Obert Les Roquetes i el Centre Obert de Ribes “La Casota” a la casa de colònies “La
Marinada”
18. Aprovació de despesa per la realització d’estudi de la qualitat de vida a Sant Pere de
Ribes (GEE)
19. Donar compte de la liquidació presentada per l’empresa PIN UP’S SL en relació al
programa de Festa Major Sant Pau 2019
20. Aprovació de la programació del Centre Cultural El Local de Ribes per als mesos de
març a juny de 2019
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Secretaria
21. Aprovació primera i segona certificació i factures per la construcció de la pista
poliesportiva coberta annexa de Ribes
22. Aprovació rectificació errada material en l’acord de la Junta de Govern Local de data
29/01/2019 en relació a la justificació subvenció nominal 2018 AMPA Institut Can Puig
23. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 al AEE Institut Montgròs Sant Pere de
Ribes
24. Aprovació justificació subvenció nominal 2018 Penya d’Escacs Ribes
25. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per fomentar la
creació i millora d’activitats econòmiques, noves persones donades d’alta del règim
d’autònoms i per a la innovació de les empreses a Sant Pere de Ribes i aprovació
convocatòria 2019
26. Participació del SEFED a la Fira Zona Educació, Sortides Educatives i Professionals del
Garraf (Fira Zona E)
27. Aprovació justificació econòmica subvenció Diputació del Servei Local d’Ocupació amb
Plataforma Xaloc
28. Aprovació de la programació del Centre Cívic l’Espai de Les Roquetes per als mesos de
març a juny 2019
29. Justificació de la subvenció Diputació de Barcelona 2018 Accions de Promoció i
Dinamització : Retorn dels Indians i Agromercat codi XGL (18/Y/253898)
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
30. Relació de factures (08_19)
31. Aprovació retornament ingrés duplicitat carta pagament 7268
32. Compensació import deute amb l’ORGT amb import retornament fiança mercat
liquidació 201118929
33. Compensació import amb l’ORGT amb l’import proporcional retornament fiança horts
urbans de Ribes liquidació 201635035
34. Aprovació retornament fiances autoliquidacions 201900339 i 201900340
35. Aprovació ingrés fiances a INCASOL contracte de lloguer febrer 2019
36. Anul·lació factura 12019000288 i aprovació de la factura 12019000701 de Sociedad
Estatal Correos y Telegrafos, SA
37. Aportació any 2019 per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf
38. Correcció error material conveni formació pràctiques alumna R.C.S.
39. Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa en concepte d’ajuda fill amb
disminució
40. Baixa de vehicles de renuncia exp. 006/19, 009/19, 013/19, 014/19 i 015/19
41. Trametent pressupost en sobre tancant per la contractació de la pòlissa de
Responsabilitat Civil General de l’Ajuntament pel període de 01/06/2019 fins el
31/05/2019 (GEE)
42. Renovació manteniment equipaments telecomunicacions (GEE)
43. Convalidar el Pla de seguretat i salut corresponent a la renovació de la canonada
d’aigua potable al C/Jesús al nucli de Ribes
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44. Designació DO i CSS per a les obres d’ampliació de vorera i execució de passos de
vianants accessibles al c/ Carç al nucli de Ribes i aprovar al PSS
45. Aprovació nous contractes de lloguer (6)
46. Aprovació del desistiment unilateral per part de l’arrendatari del contracte de lloguer
(Plaça 51 SUPP-9) i (Plaça 63 VDP)
47. Autorització canvi règim HPO
48. Aprovació retornament de les factures emeses per Aigües de Sant Pere de Ribes i
SOREA, per import de 446,47€ i 471,90€
49. Adjudicació parcel·la horts Ribes a l’escola bressol El Cargol
50. Justificació actuacions i despeses Pla de prevenció incendis (PPI) 2018 i reconeixement
de l’obligació aportació municipal
51. Adjudicar els treballs de poda d’arbrat al nucli de Ribes (GEE)
52. Renúncia a l’adjudicació de les feines de coordinador de seguretat i salut de les obres
de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Fase 2 (GEE)
53. Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació per
pagament liquidació cost redacció estudi viabilitat de promoció habitatges
54. Convalidar el Pla de seguretat i salut per l’arranjament del camí de Sant Pau
55. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes Ass. Usuaris Av.
Catalunya
56. Aprovació autorització disposició i obligació reconeguda quotes 2019 locals de les
comunitats propietaris de Pg. Santa Eulàlia, 5
57. Aprovació certificacions d’obres (2)
58. Adjudicació mitjançant procediment obert per a la contractació de l’execució de les
obres descrites en el projecte executiu parcial de finalització de 16 habitatges,
corresponents a l’escala A, de l’edifici situat al C. Grallers núm. 6, del nucli de les
Roquetes
L’Alcaldessa,

Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 15 de març de 2019
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